
 

              24. junij 2012  
 

 

 

NEDELJA ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA - kres                          

24.06.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +F ranca in  K ristino Jelen , obl. 

ob  10h  ob  10h ob  10h ob  10h   za rajne Tom anove iz  Z avrha                    

ob  17h      na  P ernovem  ob 17h     na  P ernovem  ob 17h     na  P ernovem  ob 17h     na  P ernovem   po nam enu 60-letnikov  

Ponedeljek Doroteja                                                                    

25.06.                 ob 19h    ob  19h     ob  19h     ob  19h     za +B erto Pečnik in  A ngelo Štefančič, obl.          

Torek Jožef Escriva                                                                                               

26.06.            ob ob  ob  ob  19h19h19h19h           za +M arico in  M artina V olf in  vse Jožekove     

Sreda EMA KRŠKA                                                                            

27.06.       ob ob  ob  ob  19h19h19h19h        za +Z inko V rhovnik                  

Četrtek Irenej                                                                                                                

28.06.      ob ob  ob  ob  7777 hhhh                         za +A nico Čakš                      

Petek PETER IN PAVEL, apostola                                                                                                                    

29.06. ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +F rančiška G robelnik 

ob  17 .30    na  P ernovem  ob 17 .30    na  P ernovem  ob 17 .30    na  P ernovem  ob 17 .30    na  P ernovem   za +Janija Podm iljšak in  starše   

ob  19hob 19hob 19hob 19h    za +D anijela in  Ivana K ugler      

Sobota Prvi mučenci rimske Cerkve                         

30.06.          ob 7h     ob  7h     ob  7h     ob  7h             za +A nico O struh, obl., in  rajne F recetove  

NEDELJA 13. MED LETOM                                           

01.07. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +Jožeta in  M arijo Čretnik 

ob  10h ob  10h ob  10h ob  10h   za +Sonjo R ožič, obl.                          



 
 
* LEPE NEDELJE v letošnjem letu bodo: 
15. julija – na Gori, 
29. julija – v Galiciji     (ne 22. kot je objavljeno v Dekanijskem napovedniku),  
5. avgusta – na Pernovem.  
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Otroci so nasmeh  neba na zemlji 
 
Tako kot je bil Janez Božji 
dar za ostarela starša, je tudi 
za nas, Božje ljudstvo nove 
zaveze kot glasnik luči, ki 
prihaja. Tako je vsak otrok 
najprej Božji dar. »Otroci so 
nasmeh neba zemlji,« je rekel 
papež Janez Pavel II., »so 
dragulji družine in celotne 
družbe, so tudi biseri 
Cerkve.« 
Iz Krstnikove zgodbe se lahko naučimo, da ima za vsakega 
otroka Bog svoje sanje. Krstnika je imenoval in ga poslal kot 
»Božji dar«, mene, tebe, vsakega, ki se rodi, imenuje s 
podobnimi imeni, ki nakazujejo njegove sanje: sočutje, 
dobroto, ljubezen, radodarnost, nežnost, solidarnost, 
prijateljstvo, zvestobo … Vsa naša vzgojna modrost je, da 
otrokom omogočimo, da v življenju uresničijo te Božje 
sanje, človeško in Božjo rast v sebi. Da se vedno znova 
sprašujemo: Kaj neki bo lahko postal ta otrok? Janez 
Krstnik, piše evangelist Luka, je rasel in se krepil v duhu. 
Omogočimo to vsem otrokom. 

Po: Z. Štrubelju 

 
 

 
 

Elizabeti se je dopolnil  
čas poroda in je rodila 

sina.  
Ko so njeni sosedje  
in sorodniki slišali,  

da ji je Gospod skazal 
veliko usmiljenje,  
so se z njo veselili.  
Otrok pa je rasel  

in se v duhu krepil;  
in bil je v samoti do 

dneva,  
ko je nastopil  
pred Izraelom. 

 
(Lk 1,57–58.80) 


